Ungdomsudvalgets beretning for 2021
I 2021 sæsonen var vi fortsat noget præget af coronavirus med nogle begrænsninger i aktiviteterne, omend de
fleste planlagte træninger og aktiviteter kunne gennemføres.
Ungdomsudvalget afholdt fire udvalgsmøder i løbet af året, hvor sæsonens træninger, turneringer og aktiviteter blev
diskuteret, planlagt og udført.
Anne Sofie Siebuhr administrerede mikrotræningen om onsdagene sammen med Jacob Nielsen og ca. 20 glade ”mikro”
børn og deres forældre/bedsteforældre deltog aktivt i træningerne. Herudover sørgede Anne Sofie og Jacob for at få
tilmeldt os Jungletræf og Super6, som afholdtes en gang i ROGK og hvor mikro ROGK’ere derudover deltog i andre klubber i
vort distrikt.
Junior ”onsdags shortgame” kunne i 2021 gennemføres. Det var Søren Frøsig Rasmussen, der stod for denne træning med
hjælp af DGU’s otte shortgame øvelser på puttinggreen og indspilsområde. For at få en god variation i shortgame øvelserne
fik Søren aftalt en ”Stjernegæst” hver anden onsdag, hvor elitespillere fra ROGK underviste juniorerne. Det kan nævnes, at
Andreas Hillersborg (som spiller på Challenge tour og er en af ROGKs bedste spillere) trænede juniorerne.
”Torsdagsmatcherne” blev ledet af Benny Boy Petersen. Nogle gange var der faktisk flere piger end drenge, der deltog i
torsdagsmatcherne. Dejlig at se fremgang i antallet af piger, der vælger golfen til.
”Lørdagstræningerne” blev gennemført med pro’erne Lasse Frølich og Emil Lindvig. Det er her, juniorerne kan få finpudset
teknikkerne og der var god tilmelding til lørdagstræningerne.
Emil og Lasse rykkede ”Junior camp” fra juni til august. Da der var fortrinsvis yngre deltagere, så blev ”campen” ændret til
en sjov dag i Bon-Bon land. En mindeværdig oplevelse for deltagerne og lederne.
Generationsmatchen i september blev afviklet med Peter Bornæs ved roret. Der var stor tilslutning og det blev en dejlig
dag afsluttende med fine præmier og dejlig frokost i restaurant ”Birdie”.
Den 30/9 afholdte vi afslutningsarrangement med børn/unge/forældre/bedsteforældre i klubhuset, hvor der først blev
dystet på banen og inden mad blev juniorer/mikroer samlet til fælles putting dyst. Birdie serverede dejlig mad og Årets
Junior/Mikro blev udnævnt; Årets junior Karoline Daugaard og Årets mikro Felix Klimt-Møllenbach. Derudover blev sidste
års ”årets junior” Mads Viemose lykønsket (grundet COVID19 blev han ikke fejret sidste år).
Og sidst skal nævnes, at vi lykkedes med af afholde ”Junior Sverigestur”, der blev afviklet i begyndelsen af oktober og 13
deltagere tog med til Skyrup Golfklub og spillede golf fredag til søndag og hyggede sig med hinanden. Og for første gang i
mange år deltog også to piger på turen.
Der var ved sæsonens udgang 17 mikroer og 61 juniorer
Træningerne og aktiviteterne har kunnet gennemføres med den store indsats, som udvalget har ydet (stor tak). Der skal
også lyde en stor tak til Claus Barrett, som er vor ”direkte linje” til bestyrelsen og som har talt ”ungdommens” sag gennem
året.
Det var alt i alt en god sæson, som vi håber at kunne gøre mindst lige så god i 2022 (eller bedre)
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Udvalgs øvrige medlemmer:
•
Anne Sofie Siebuhr
•
Lasse Frølich
•
Emil Lindvig Nielsen
•
Benny Boy Petersen
•
Peter Bornæs (nu udtrådt)
•
Ryan Westh-Buske (nu udtrådt)
•
Jacob Nielsen (nyt medlem)
•
Sara Klimt-Møllenbach (nyt medlem)

